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ΚΥΡΙΑΚΗ 8 ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΥ 2019
Αγαπητοί Ενορίτες,
Εύχομαι με την Χάρη του Θεού, να είχατε ένα Καλό Καλοκαίρι και για όσους επέστρεψαν,
σας καλωσορίζουμε πίσω. Τον μήνα Σεπτέμβριο, ξεκινάμε το Νέο Εκκλησιαστικό Έτος, τελειώνουν
οι καλοκαιρινές διακοπές και μπαίνουμε οριστικά εις το Χειμερινό πρόγραμμα. Είναι καιρός και
πάλι να προσαρμοστούμε εις την καθημερινότητα.
Η Κοινότητά μας προσφέρει πολλά και ποικίλα προγράμματα, με τα οποία έχει ως σκοπό να
προσεγγίσει όλες τις ηλικίες. Σας προτρέπουμε να δραστηριοποιηθείτε εις τα προγράμματα της
Κοινότητάς μας, διότι μόνο με την συμμετοχή σας μπορούμε να δραστηριοποιηθούμε και να
καταφέρουμε να ανανεώσουμε την Κοινότητά μας. Το έργο της κάθε Κοινότητας, δεν είναι έργο
μόνο των Ιερέων, αλλά είναι έργο όλων των Χριστιανών. Εφόσον αγαπούμε την Κοινότητα του
Αγίου Δημητρίου, έχουμε υποχρέωση όλοι μαζί να πορευθούμε για το καλύτερο.
Είναι καιρός να βγούμε από την αδράνεια. Πρέπει και άλλοι άνθρωποι στην Κοινότητα να
πάρουνε πρωτοβουλία και να προσφέρουν το χρόνο τους, όχι μόνο να συμμετέχουν στα
προγράμματα, αλλά να προσφέρουν τον χρόνο και στις διοικητικές θέσεις της Κοινότητάς μας. Δεν
μπορούμε να κατηγορούμε ή να σχολιάζουμε τις αποφάσεις, όταν εμείς δεν είμαστε διατεθειμένοι
να ασχοληθούμε. Μόνο μέσα από την δική μας συμμετοχή, θα μπορέσουμε να γίνουμε μια ζωντανή
Κοινότητα. Εάν δεν είσαστε ενήμεροι για τους Εκκλησιαστικούς και κοινωνικούς οργανισμούς μας,
μην διστάσετε να επικοινωνήσετε μαζί μας, είτε με τους Ιερείς, τους Επιτρόπους, ή τις Κυρίες του
γραφείου μας.
Τα σχολεία μας έχουν ήδη ξεκινήσει. Σας παρακαλώ να γράψετε τα παιδιά σας στο Ημερήσιο
ή Απογευματινό σχολείο μας. Η γνώση της Ελληνικής γλώσσας και της κουλτούρας μας, είναι
απαραίτητη εάν θέλουμε να επιβιώσουμε στον τόπο που ζούμε. Εάν δεν μορφώσουμε τα παιδιά μας
εις την Ελληνική γλώσσα και την παράδοση μας, θα χάσουμε την ταυτότητά μας.

Τα Κατηχητικά σχολεία ξεκινούν στο τέλος του μηνός. Φέρετε τα παιδιά σας να γνωρίσουν
την Ορθόδοξη πίστη. Ένα βασικό στοιχείο που κάνει να ξεχωρίζουμε από τους άλλους λαούς, είναι
η Ορθόδοξη πίστη μας. Εάν δεν διδάξουμε τα παιδιά μας τώρα που είναι μικρά, μην περιμένουμε να
έρθουν όταν μεγαλώσουν.
Εύχομαι ο Πανάγαθος Θεός να μας ευλογήσει για να έχουμε μια ευλογημένη Εκκλησιαστική
χρονιά.
Με ευχές Κυρίου,
 Αρχιμ. Νεκτάριος Παπαζαφειρόπουλος

Dear Beloved Parishioners,
I pray that with the Grace of God you had a good summer, and for all those that went away
welcome back. September 1st begins the new Ecclesiastical year, summer vacations are over and we enter
into the Fall season. This means that we have to get re-accustomed to our daily routines.
Our Community offers many and varied programs that are geared to all ages. We encourage
everyone to get involved and become active in our organizations. It is through involvement that we hope
to rejuvenate our Community. We often don’t realize that running a Community is not the sole
responsibility of the Priests, but rather all of us. If we claim that we love the Community of St. Demetrios
we all have to share responsibility for a better future.
Now is the time that we need you to get active. Everyone in the Community has to take initiative
and offer their time not only to participate in the programs or organizations but also to partake in the
committee boards. We cannot be critical of the decisions that are being made if we are not willing and
ready to get involved. Only through involvement will we be able to become a vibrant Community. If you
are not familiar of what programs are available feel free to ask the Priests, Parish Council members or the
Church office staff.
Our Day and Afternoon Schools have begun. We ask that you bring your children to our Schools
because it is through our Schools that our children will learn the Greek Language and the Hellenistic
Culture. If we don’t educate our children in the Greek language and our Hellenistic culture we cannot
hope to maintain our identity in the multi-cultural society that we live.
Our Sunday School programs are starting at the end of the month. We hope that you bring your
children to learn about our Orthodox Faith. If we don’t educate our children now that they are young we
can’t expect them to come once they have grown up. We have made many changes last year and we have
excellent staff in all of our Schools. We look forward to seeing you
I pray that God Bless us to have a productive and fruitful year.
God Bless you,
Archim. Nektarios Papazafiropoulos
Dean

Ἡ Γέννησις τῆς Ὑπεραγίας Θεοτόκου
«Ἀποκάλυψαν πρὸς Κύριον τὴν ὁδόν σου καὶ ἔλπισον ἐπ’ αὐτόν, καὶ τῆς ποιήσει».
Φανέρωσε στὸν Κύριο μὲ ἐμπιστοσύνη τὸν δρόμο καὶ τὶς ἐπιδιώξεις καὶ
τὶς ἀνάγκες τῆς ζωῆς σου καὶ ἔλπισε σ’ Αὐτὸν καὶ θὰ κάνει ἐκεῖνα ποὺ ζητᾶς
καὶ χρειάζεσαι.
Μ’ αὐτὴ τὴν ἐμπιστοσύνη καὶ ἐλπίδα, ὁ Ἰωακεὶμ καὶ ἡ Ἄννα ἱκέτευαν
προσευχόμενοι τὸν Θεὸ νὰ τοὺς χαρίσει παιδί, νὰ τὸ ἔχουν γλυκειὰ παρηγοριὰ
στὰ γεράματά τους. Καὶ τὴν ἐλπίδα τους, ὁ Θεὸς, τὴν ἔκανε πραγματικότητα.
Τοὺς χάρισε τὴν Παρθένο Μαριάμ, ποὺ ἦταν ὁρισμένη νὰ γεννήσει τὸν Σωτῆρα τοῦ κόσμου καὶ νὰ
λάμψει σὰν ἡ πιὸ εὐλογημένη μεταξὺ τῶν γυναικών. Ἦταν ἐκείνη, ἀπὸ τὴν ὁποία ἔμελλε νὰ προέλθει
Αὐτὸς ποὺ θὰ συνέτριβε τὴν κεφαλὴ τοῦ νοητοῦ ὄφεως.
Στὴν Παλαιὰ Διαθήκη δόθηκαν οἱ προτυπώσεις τῆς Ὑπεραγίας Θεοτόκου. Μία εἶναι καὶ ἡ βάτος
στὸ Σινᾶ, τὴν ὁποία ἐνῷ εἶχαν περιζώσει φλόγες φωτιᾶς, αὐτὴ δὲν καιγόταν. Ἦταν ἀπεικόνιση τῆς
Παρθένου, ποὺ θὰ γεννοῦσε τὸν Σωτῆρα Χριστὸ καὶ συγχρόνως θὰ διατηροῦσε τὴν..παρθενία..της.
Ἔτσι, ἡ Ἄννα καὶ ὁ Ἰωακείμ, ποὺ ἦταν ἀπὸ τὸ γένος τοῦ Δαβίδ, μὲ τὴν κραταιὰ ἐλπίδα ποὺ εἶχαν
στὸν Θεὸ ἀπέκτησαν ἀπ’ Αὐτὸν τὸ ἐπιθυμητὸ δῶρο, ποὺ θὰ συντροφεύει τὸν κόσμο μέχρι συντέλειας
αἰώνων.

ΚΥΡΙΑΚΗ ΠΡΩ ΤΗΣ ΥΨΩΣΕΩΣ
Κατὰ Ἰωάννην Γ’13-17
Εἶπεν ὁ Κύριος· καὶ οὐδεὶς ἀναβέβηκεν εἰς
τὸν οὐρανὸν εἰ μὴ ὁ ἐκ τοῦ οὐρανοῦ
καταβάς, ὁ υἱὸς τοῦ ἀνθρώπου ὁ ὤν ἐν τῷ
οὐρανῷ. καὶ καθὼς Μωϋσῆς ὕψωσε τὸν ὄφιν
ἐν τῇ ἐρήμῳ, οὕτως ὑψωθῆναι δεῖ τὸν υἱὸν
τοῦ ἀνθρώπου, ἵνα πᾶς ὁ πιστεύων εἰς αὐτὸν
μὴ ἀπόληται ἀλλ' ἔχῃ ζωὴν αἰώνιον. Οὕτω
γὰρ ἠγάπησεν ὁ Θεὸς τὸν κόσμον, ὥστε τὸν
υἱὸν αὐτοῦ τὸν μονογενῆ ἔδωκεν, ἵνα πᾶς ὁ
πιστεύων εἰς αὐτὸν μὴ ἀπόληται ἀλλ' ἔχῃ
ζωὴν αἰώνιον. οὐ γὰρ ἀπέστειλεν ὁ Θεὸς τὸν
υἱὸν αὐτοῦ εἰς τὸν κόσμον ἵνα κρίνῃ τὸν
κόσμον, ἀλλ' ἵνα σωθῇ ὁ κόσμος δι' αὐτοῦ

Sunday before Holy Cross
The Gospel of John 3:13-17
The Lord said, "No one has ascended into
heaven but he who descended from heaven,
the Son of man. And as Moses lifted up the
serpent in the wilderness, so must the Son of
man be lifted up, that whoever believes in him
may have eternal life.

"For God so loved the world that he gave his
only Son, that whoever believes in him should
not perish but have eternal life. For God sent
the Son into the world, not to condemn the
world, but that the world might be saved
through him."

Από την Επιστολή Αποστόλου Παύλου
Πρὸς Γαλάτας ΣΤ’11-18
Σῶσον, Κύριε τὸν λαὸν σου καὶ εὐλόγησον τὴν
κληρονομίαν σου.
Στίχ. Πρὸς σἐ, Κύριε, κεκράξομαι ὁ Θεός μου.
Ἀδελφοί, ἴδετε πηλίκοις ὑμῖν γράμμασιν
ἔγραψα τῇ ἐμῇ χειρί. Ὅσοι θέλουσιν
εὐπροσωπῆσαι
ἐν
σαρκί,
οὗτοι
ἀναγκάζουσιν ὑμᾶς περιτέμνεσθαι, μόνον
ἵνα μὴ τῷ σταυρῷ τοῦ Χριστοῦ διώκωνται.
Οὐδὲ γὰρ οἱ περιτετμημένοι αὐτοὶ νόμον
φυλάσσουσιν,
ἀλλὰ
θέλουσιν
ὑμᾶς
περιτέμνεσθαι, ἵνα ἐν τῇ ὑμετέρᾳ σαρκὶ
καυχήσωνται. Ἐμοὶ δὲ μὴ γένοιτο καυχᾶσθαι
εἰ μὴ ἐν τῷ σταυρῷ τοῦ κυρίου ἡμῶν Ἰησοῦ
Χριστοῦ· δι’ οὗ ἐμοὶ κόσμος ἐσταύρωται,
κἀγὼ τῷ κόσμῳ. Ἐν γὰρ Χριστῷ Ἰησοῦ οὔτε

περιτομή τι ἰσχύει, οὔτε ἀκροβυστία, ἀλλὰ
καινὴ κτίσις. Καὶ ὅσοι τῷ κανόνι τούτῳ
στοιχήσουσιν, εἰρήνη ἐπ’ αὐτούς, καὶ ἔλεος,
καὶ ἐπὶ τὸν Ἰσραὴλ τοῦ θεοῦ. Τοῦ λοιποῦ,
κόπους μοι μηδεὶς παρεχέτω· ἐγὼ γὰρ τὰ
στίγματα τοῦ κυρίου Ἰησοῦ ἐν τῷ σώματί
μου βαστάζω. Ἡ χάρις τοῦ κυρίου ἡμῶν
Ἰησοῦ Χριστοῦ μετὰ τοῦ πνεύματος ὑμῶν,
ἀδελφοί. Ἀμήν.

St. Paul's Letter to the Galatians 6:11-18
O Lord, save your people and bless your
inheritance.
Verse: To you, O Lord, I have cried, O my God.
BRETHREN, see with what large letters I am
writing to you with my own hand. It is those
who want to make a good showing in the flesh
that would compel you to be circumcised, and
not only in order that they may not be
persecuted for the cross of Christ. For even
those who receive circumcision do not
themselves keep the law, but they desire to
have you circumcised that they may glory in
your flesh. But far be it from me to glory except
in the cross of our Lord Jesus Christ, by which
the world has been crucified to me, and I to the
world. For neither circumcision counts for
anything, nor uncircumcision, but a new
creation. Peace and mercy be upon all who
walk by this rule, upon the Israel of God.
Henceforth let no man trouble me; for I bear on
my body the marks of Jesus. The grace of our
Lord Jesus Christ be with your spirit, brethren.
Amen.

Μνημόσυνα Κυριακης
Άγιος Δημήτριος

Μνημόσυνα Κυριακής
Αγία Αικατερίνη

Welcome to Hellenic Orthodox
Community of St. Demetrios
We welcome all our visitors this morning
and thank you for praying with us during
the Divine Liturgy. While Holy Communion
may only be received by prepared
Orthodox Christians, our non-Orthodox
guests are welcome to join us in receiving
blessed bread (Antidoron) from the priest
at the conclusion of the Divine Liturgy.

ΤΕΛΕΤΟΥΡΓIΚΟΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ
ΙΕΡΩΝ ΑΚΟΛΟΥΘΙΩΝ
Παρασκευή, 13 Σεπτεμβρίου 2019
θα τελεστεί M. Eσπερινός και
στους δύο Ιερούς μας Ναούς
στις 6:00 μ.μ.
Σάββατο, 14 Σεπτεμβρίου, 2019

Υψωσις του Τιμίου Σταύρού(ΝΗΣΤΕΙΑ)

LITURGICAL SCHEDULE OF
DIVINE SERVICES
Friday, September 13, 2019

Great Vespers at both Churches
at 6:00 p.m.
Saturday, September 14, 2019

ELEVATION OF THE HOLY CROSS

ΑΓΙΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ -ΑΓΙΑ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ
Ὀρθρος & Θεία Λειτουργία
8:00-11:00 π.μ.

SAINT DEMETRIOS - SAINT CATHERINE
Οrthros & Divine Liturgy
8:00-10:30 a.m.

Κυριακή, 15 Σεπτεμβρίου, 2019

Sunday, September 15, 2019

ΜΕΤΑ ΤΗΝ ΥΨΩΣΙΝ
ΑΓΙΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ-ΑΓΙΑ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ
Ὀρθρος και Θεία Λειτουργία 8:00-11:00 π.μ.

SUNDAY AFTER THE ELEVATION
SAINT DEMETRIOS - SAINT CATHERINE
Οrthros & Divine Liturgy
8:00-11:00 a.m.

Adult Greek Classes Registration
The Greek Afternoon School
offers a successful program the << Adult Greek Program>>. We offer beginners classes and
advance classes. This year classes will be held
on Tuesdays for level 2 Greek and every Wednesday for level 1 Greek from 6:30p.m. to
8:30p.m. Tuition for the school year
2019 - 2020 is $700.

MOMMY & ME PROGRAM Introduction
to the Greek Language and Culture
Sing songs in Greek& English
Playtime and social development in a Greek Language environment
Friday 3:45p.m. to 5:15 p.m.
Beginning Saturday September 20th, 2019. Ages 4 and Under
St. Catherine’s Church
22-30 33rd Street, Astoria, NY 11102
Call (718) 728-1718 for more information

St. Demetrios Astoria Youth Program
2019 GOYA/JOY SeptemberBasketball Tryout Schedule

JOY Basketball: (St. Demetrios Gym)
G1 – Girls born 2011 & 2012 – September 20, 27 and October 4 @ 5:30 – 7:00 pm;
B1 – Boys born 2011 &2012 – September 20, 27 and October 4 @ 5:30 – 7:00 pm;
G2 – Girls born 2009&2010 – September 21 @ 1:00 – 2:30pm and September 16 & 23 @
5:30 – 7:00 pm;
B2 – Boys born 2009& 2010–September 21 @ 2:30 – 4:00 pm and September 18 & 25 @
5:30 – 7:00 pm;
G3 – Girls born 2007& 2008 – September21 @ 4:00 – 5:30 pm and September 16 & 23 @
5:30 – 7:00 pm;
B3 – Boys born 2007& 2008 – September 21 @ 5:30 – 7:00 pm and September 19 & 26 @
5:30 – 7:00 pm;
GOYA Basketball: (St. Demetrios Gym)
Junior Girls - born 2004-2006 – September 22@ 1:00 – 3:00 pm; September 18 & 25 @
7:00 – 8:30 pm;
Junior Boys - born 2004-2006 – September 22 @3:00 – 5:00 pm; September 16 & 23 @
7:00 pm – 8:30 pm;
Senior Girls - born 2002&2003 – September 22@ 5:00 – 6:30 pm; September 18 & 25 @
8:30 – 10:00 pm;
Senior Boys- born 2002&2003 – September 22@ 6:30 – 8:00 pm;September 16 & 23 @
8:30 – 10:00 pm;

Players must attend at least 2 tryouts dates to be considered for team;

ΕΓΓΡΑΦΕΣ ΗΜΕΡΗΣΙΟΥ ΣΧΟΛΕΙΟΥ
Άρχισαν οι εγγραφές για το Σχολικό Έτος 2019 – 2020. Για να εξασφαλίσετε την φοίτηση του παιδιού
σας στον Άγιο Δημήτριο ή στο παράρτημα της Αγίας Αικατερίνης πρέπει να το εγγράψετε πριν τις 15
Μαρτίου 2019. Για να γίνει η εγγραφή πρέπει να έχετε τακτοποιήσει όλες τις οικονομικές σας
υποχρεώσεις της τρέχουσας Σχολικής Χρονιάς.
Τα δίδακτρα για την Σχολική Χρονιά 2019-2020 έχουν ως εξής:
ΤΑΞΕΙΣ
Pre-School μισή ημέρα
Pre-School όλη ημέρα
Προ-νηπιαγωγείο
K-6
7-8
9-12

Πόσο μας κοστίζει η
εκπαίδευση του κάθε
Δίδακτρα
παιδιού
$8,000.00
$6,000
$9,333.34
$7,000
$9,333.34
$7,000
$8,133,34
$6,100
$8,666.67
$6,500
$9,333.34
$7,000

Θα υπάρχει χρέωση για καθυστέρηση πληρωμής διδάκτρων μετά από την 5η μέρα του μήνα, όπως
επίσης $50 χρέωση για κάθε επιστρεφόμενο τσεκ από την τράπεζα.
Έκπτωση
Οικογενειακή Έκπτωση
2 ΠΑΙΔΙ
$300
3 ΠΑΙΔΙ
$500
Εάν πληρώσετε τα δίδακτρα για όλο το χρόνο προκαταβολικά (πριν την 1ην Σεπτεμβρίου 2019) τότε θα
επωφεληθείτε με έκπτωση 5% επί του συνόλου των διδάκτρων. Διαφορετικά τα δίδακτρα πρέπει να
πληρώνονται κάθε 1η του μηνός.
Τα δίδακτρα θα καταβάλλονται σε 9 μηνιαίες δόσεις (από Σεπτέμβριο μέχρι Μάιο).
$500 Η ΕΓΓΡΑΦΗ για κάθε παιδί (μη επιστρεφόμενα). Η εγγραφή καλύπτει το κόστος για σχολικά
βιβλία, σχολικά είδη, είδη διδασκαλίας, έξοδα για δραστηριότητες (εκτός από ταξίδια), περιοδικά,
συντήρηση κτιρίων, έξοδα τεχνολογίας και έξοδα εργαστηρίων.
$300 ΕΤΗΣΙΑ ΣΥΝΔΡΟΜΗ (για κάθε οικογένεια)
$25 Η ΣΥΝΔΡΟΜΗ ΤΟΥ Συλλόγου γονέων και κηδεμόνων (για κάθε οικογένεια )
Οικονομική Βοήθεια Διδάκτρων:
Το σχολείο του Άγιου Δημήτριου μπορεί να προσφέρει οικονομική βοήθεια στις οικογένειες που την
χρειάζονται. Υπάρχει μια διαδικασία υποβολής αιτήσεων για τον προσδιορισμό κατανομής της
οικονομικής βοήθειας διδάκτρων. Επικοινωνήστε με το γραφείο για να κάνετε αίτηση και να πάρετε την
λίστα με τα απαιτούμενα έγγραφα ή επισκεφθείτε την ιστοσελίδα μας στο www. sdprep.org

SAINT DEMETRIOS ASTORIA SCHOOL • 30-03 30TH DRIVE • ASTORIA, NY, 11102

TRI-BORO PHYSICAL
THERAPY
PHILIP SERRAS, P.T.

Gus Antonopoulos
Thomas Antonopoulos
Funeral Directors

Orthopaedic &
Neurological Disorders
Home Visits Available

38-08 Ditmars Boulevard, Astoria, New York 11105

(718) 721-9393

-Most Insurances
Accepted-We Speak Greek-

718-606-9513
29-23 24th Avenue • Astoria NY

DO YOU HAVE SALES EXPERIENCE? ARE YOU WELL
NETWORKED IN THE LOCAL COMMUNITY?

J.S. PALUCH COMPANY
NATIONAL PUBLISHER OF CHURCH BULLETINS

• Full & Part Time Positions Available with Excellent Earning Potential!
• Medical Benefits, 401K, Life & AD&D Insurance Available
• Excellent Commission Compensation Program

Interested?

EARN

Call Bob Bober 1.800.524.0263
or Email Resume to
BOBERR@JSPALUCH.COM
www.jspaluch.com

DO

38-08 Ditmars Blvd.
Astoria, NY 11105

Trofos Care is a caregiver
referral agency specializing in
Greek language and culture.

(718) 728-8500

SENIOR AIDES | NANNIES
TUTORS | COOKS

www.trofoscare.com

718.786.8328

MONEY!

Constantina Papageorgiou
Attorney At Law

GOOD! MAKE A

516-437-4385 x141

POSITIVE IMPACT!
ELDER LAW, WILLS, TRUSTS, ESTATES, MEDICAID, SPECIAL NEEDS
3000 Marcus Ave., Suite 1E9
Lake Success, NY 11042

Consider
Remembering
Your Parish in
Your Will.

SPECIAL DISCOUNTS TO ALL PARISHIONERS!
25-01 Ditmars Boulevard, Astoria, NY 11105

718.777.1110

Fax: 718.777.1140 • crescentapothecary@gmail.com

w w w. c r e s c e n t a p o t h e c a r y. c o m

For further information,
please call the Parish Office.

Grow Your Business,
Advertise Here.
Support Your Church & Bulletin.
Free professional ad design & my help!

www.jspaluch.com

email: sales@jspaluch.com

For Information ... Call
800.524.0263
OPTICAL INC.
“Your Family’s Health is Our #1 Priority” ODYSSEY“ONE
HOUR SERVICE

AVENUE CHEMISTS

IN MOST CASES”
Eyes Examined
Glaucoma Screening
22-38 31st St., Astoria, NY 11105

718-278-3600

FREE DELIVERY
Our pharmacy takes pride in offering caring professional service
and competitive pricing with the utmost concern for patient confidentiality.
We are eager to answer all your questions and make your life a little easier.

390 North Broadway, Ste. 210, Jericho, New York 11753

Office Tel.: (516) 932-0400
Cell: (516) 236-4913

Oncology/Hematology Medication • Compounding • Diabetic Supplies • Greeting Cards
School Supplies • Household Goods • Gifts/Fragrances • Vitamins: Buy 1, Get 1 Free

F R E E G I F T with this ad
We can fill your prescriptions while you wait...
ΕΛΛΗΝΙΚΑ, ITALIANO, ESPAÑOL
ALL MAJOR INSURANCES ACCEPTED
45-0130TH AVENUE, ASTORIA • TEL 718.545.1010 • FAX 718.545.1542
993993 Hellenic Orthodox Community

www.jspaluch.com

For Ads: J.S. Paluch Co., Inc. 1-800-524-0263

